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Declaração relativa aos principais impactos negativos das decisões de investimento 

 sobre os fatores de sustentabilidade 

 

1.Introdução  

Um dos principais propósitos da Santander Pensões, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (adiante 

designada por Santander Pensões) é tentar maximizar a sua contribuição no desenvolvimento sustentável, 

fomentando o impacto positivo das suas atividades e tendo em conta o objetivo de atuar sempre no melhor 

interesses dos clientes. 

Neste sentido, a Santander Pensões está consciente que certas atividades de investimento podem causar impactos 

adversos na sustentabilidade procura minimiza-los, quando possível, através da integração de estratégias 

ambientais, sociais e de melhores práticas de governo (adiante “ASG”) previstas nas Politicas, disponíveis em 

https://www.santander.pt/institucional/empresas-do-grupo/santander-pensoes e correspondentes procedimentos 

internos: 

 Política de Sustentabilidade: na qual se inclui o compromisso de considerar o impacto ambiental e social 

na atividade da a Santander Pensões, através da articulação de um conjunto de claras proibições e restrições no 

modelo de financiamento das atividades que possam ter impacto ambiental e social, incluindo efeitos a longo prazo 

das alterações climáticas. 

 Política de Investimento Sustentável e Responsável (adiante, “ISR”): define os princípios de governo da 

gestão dos riscos “ASG” no processo de decisão de investimento, através da articulação da avaliação das estratégias 

ASG sobre os ativos no qual investe. 

 Política de Engagement: descreve os princípios seguidos pela Santander Pensões relativamente às 

atividades de diálogo (discurso) “ASG” (Ambiental, Social e Governance) junto das entidades nas quais investe ou 

haja interesse em investir, quer individualmente, quer através de iniciativas de colaboração de compromisso 

(envolvimento). 

 Política global de Voto: inclui os princípios “ASG” seguidos pela Santander Pensões no exercício do direito 

de voto de sociedades abertas (cotadas) nas quais os veículos sob gestão detenham posições. 

 Procedimento de Integração de Riscos de Sustentabilidade – estabelece os critérios e os procedimentos 

que devem ser seguidos para a identificação, avaliação, monotorização e gestão de riscos “ASG” na análise de 

investimento e no processo de decisão de investimento como parte com deveres fiduciários. 

 Procedimento de Investimento Sustentável: no qual são estabelecidos os critérios e procedimentos para 

a consideração dos investimentos como sustentáveis; 

 Procedimento de Integração das Principais Incidências Adversas: que prevê a metodologia de medição, 

gestão, controlo e seguimento das Principais Incidências Adversas ao nível da Sociedade e ao nível do produto. 

 

Por outro lado, a Santander Pensões tem em conta os princípios orientadores vertidos no modelo corporativo) em 

matérias do sector da defesa e nas políticas de direitos humanos aprovados no Grupo Santander, adaptando a sua 

aplicação à realidade da sua própria atividade e está a trabalhar no sentido da implementação dos princípios 

relacionados com Política de Gestão de Riscos Ambientais e Alterações Climáticas. 

Por outro lado ainda, a Santander Pensões respeita as melhores práticas reconhecidas nas convenções e protocolos 

internacionais, códigos de conduta e guias aplicáveis em matérias ambiental, social e de bom governo (“ASG”) e 

https://www.santander.pt/institucional/empresas-do-grupo/santander-pensoes
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voluntariamente assumiu compromissos éticos, social e ambiental, que vão para além das obrigações legais com 

os seus grupos de interesses. Estes compromissos incluem a contribuição para os Objetivos para o Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas (“ODD”), os Princípios de Desenvolvimento Sustentável aprovados pela ONU (United 

Nations – Supported Principles for Responsible Investment - “PRI”), Institutional Investors Group for Climate Change 

(IIGCC) e a iniciativa Net Zero Asset Managers. 

 

2. Identificação dos principais impactos adversos em matéria de sustentabilidade  

A Santander Pensões reconhece que existem diferentes áreas em que os investimentos podem gerar um impacto 

adverso (por exemplo, biodiversidade, utilização de recursos naturais, direitos humanos, direitos laborais, etc.). No 

entanto, a Santander Pensões priorizou as alterações climáticas como o desafio mais relevante devido ao consenso 

internacional quanto aos objetivos a alcançar, a maior certeza relativamente às consequências que vão surgir no 

caso de não serem cumpridos os objetivos do Acordo de Paris e à maior capacidade de medição dos impactos tendo 

em conta a existência de métricas comummente aceites.  

Neste quadro e de acordo com as posições previstas nas políticas corporativas do Grupo Santander e específicas da 

a Santander Pensões, bem como nos padrões de referência que orientam a sua atividade tal como antes descritos 

é, elevada a prioridade dos indicadores relacionados com as alterações climáticas, para além dos relacionados com 

igualdade de género no Conselho de Administração, com a violação de normas internacionais e com a exposição a 

armamento controverso. 

De acordo com os requisitos regulatórias e com a metodologia de medição e gestão das Principais Incidências 

Adversas elaborada pela Santander Pensões, são considerandos os 18 indicadores obrigatórios de impactos 

adversos na sustentabilidade previstos na Tabela 1 das Normas Técnicas de Regulamentação sobre divulgação ASG 

(RTS, na sigla inglesa1) da Comissão Europeia, que especificam com maior detalhe a apresentação das informações 

relacionadas com os indicadores de sustentabilidade e os impactos negativos para a sustentabilidade: 

 

1. Indicadores aplicáveis aos investimentos em empresas nas quais se investe 

 Emissões totais de gases de efeito estufa (GEE ou “GHG”, na sigla em inglês). 

 Pegada de carbono. 

 Intensidade de emissão carbono. 

 Exposição a entidades ativas no setor dos combustíveis fósseis. 

 Quota-parte do consumo e produção de energias não renováveis, 

 Intensidade do consumo de energia por setor com elevado impacto climático 

 Atividades com impacto negativo em zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade 

 Emissões para o meio aquático 

 Rácio de resíduos perigosos e de resíduos radioativos 

 Disparidades salariais entre homens e mulheres não ajustadas 

 Diversidade de género nos conselhos de administração 

                                                 
1 Regulamento Delegado (UE) 2022/1288 Da Comissão de 6 de Abril de 2022, que complementa o Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento Europeu e do 

Conselho 
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 Violações dos princípios UN Global Compact e das Diretrizes da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) para as Empresas Multinacionais, 

 Falta de processos e mecanismos de controlo da conformidade com os princípios UNGC ou com as Diretrizes da 

OCDE para as Empresas Multinacionais 

 Exposição a armas controversas (minas antipessoais, munições de fragmentação, armas químicas e armas 

biológicas) 

 

2. Indicadores aplicáveis aos investimentos em organizações soberanas e supranacionais 

 

 Intensidade de emissão de GEE (Gases Efeito de Estufa) dos países beneficiários do investimento 

 Número de Países beneficiários do investimento sujeitos a violações de cariz social 

 

3. Indicadores aplicáveis aos investimentos em ativos imobiliários 

 Exposição a combustíveis fósseis através de ativos imobiliários 

 Exposição a ativos imobiliários ineficientes do ponto de vista energético 

 

Adicionalmente são considerados indicadores opcionais, uns deles relacionados com aspetos ambientais da Tabela 

2 do Anexo 1 e outro relacionado com aspetos sociais da tabela 3 do Anexo I. Estes indicadores são os seguintes: 

 Investimentos em empresas sem iniciativas de redução das emissões de carbono; 

 Número de casos identificados de problemas e incidentes graves de desrespeito dos direitos humanos. 

 

Para os indicadores obrigatórios e opcionais selecionados, a Santander Pensões executa uma análise exaustiva e 

monitorização com o objetivo de detetar e mitigar os principais impactos adversos sobre a sustentabilidade 

resultantes da sua atividade, de acordo com um procedimento definido para o efeito. Este procedimento é aplicável 

a todos os produtos a Santander Pensões que possam integrar o âmbito material da Política ISR e que assim estejam 

indicados na informação pré-contratual, sendo disponibilizado às equipas de investimento para que o considerarem 

como uma fonte adicional de informação no processo de decisão de investimento.  

Este procedimento permite a avaliação do contexto, relevância e ações de mitigação considerados para cada 

indicador monitorizado. Para este efeito, a Santander Pensões desenvolve um exercício de medição e reporte com 

base na quantificação dos referidos indicadores, proporcionados pelos fornecedores de dados externos. 

Atualmente, a Santander Pensões trabalha com uma limitada disponibilidade e qualidade de dados para os 

indicadores. Por este motivo, a Santander Pensões realiza uma análise periódica de cobertura e qualidade dos 

dados, com a colaboração de emitentes e fornecedores de dados. 

 

3. Atividades de gestão: compromisso (engagement) e voto 

A Santander Pensões realiza um seguimento das empresa nas quais investe com o propósito de proteger os 

interesses dos seus clientes, promover a criação de valor a longo prazo, gerir os riscos e fomentar o bom governo 

corporativo. A avaliação ASG das empresas baseia-se no conceito de dupla materialidade e tem em conta o impacto 

dos critérios ASG nos investimentos, assim como o impacto dos investimentos nos fatores de sustentabilidade. Esta 
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avaliação, que melhor se detalha na Politica ISR é composta de critérios de análise geral – homogéneo a todos os 

setores – e critérios específicos – em função do sector e atividade - cobrindo todos os fatores ASG relevantes 

pertencentes às áreas temáticas fundamentais para a análise ambiental, social e de bom governo. 

Adicionalmente, a Santander Pensões desenvolve atividades de implicação na gestão (diálogo e voto), que como 

acima referido, se baseiam em políticas específicas para esse objetivo. Estas atividades são a chave para detetar 

potenciais impactos adversos na sustentabilidade, monitorizar a forma como as empresas fazem a gestão dessas 

incidências adversas, assim como estabelecer processos de escalada no caso de obtenção de respostas inadequadas 

ou insuficientes por parte dessas empresas. 

Compromisso (engagement) 

Através das atividades de diálogo e compromisso estabelecidas com as empresas nas quais investe, a 

Santander Pensões procura um duplo objetivo. Por um lado, compreender em detalhe os modelos de negócio 

das empresas, os seus riscos e oportunidades. Por outro lado, promover alterações, para melhorar a estratégia, 

a gestão e o reporte das questões “ASG” que se revelem materiais para cada emitente, com o propósito de 

proteger o valor dos investimentos e minimizar os principais impactos adversos em fatores de 

sustentabilidade. 

Do mesmo modo, a Santander Pensões colabora com outros agentes (outras entidades, redes de investidores, 

reguladores, etc) para promover o investimento sustentável e responsável e bem como o compromisso da 

comunidade investidora e das empresas onde é feito o investimento, com a adequada gestão de aspetos “ASG”, 

assumindo as alterações climáticas uma particular relevância. 

Voto 

A Política de Voto de a Santander Pensões estabelece as diretrizes a considerar no exercício do direito de voto 

nas reuniões de assembleias gerais das empresas em que investe. A política esta alinhada com a legislação 

aplicável e códigos voluntários, promovendo as melhores práticas, sendo consistente com os objetivos 

respetivos de cada carteira. A informação necessária para decidir o voto provém de diversas fontes que incluem 

uma análise interna e a utilização de serviços de proxy advisors (assessores de voto) externos, que contemplam 

uma análise de informação “ASG” de forma a poder incorporar essa informação nas recomendações de voto 

assentes em padrões e melhores práticas. 
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